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INFORMAÇÕES
O país

O Estado de Israel é uma república parlamentar localizada
no Oriente Médio. Faz fronteira com o Líbano ao norte,
Síria a nordeste, Jordânia e Cisjordânia a leste, Egito e Faixa
de Gaza ao sudoeste e ao sul com o Golfo de Aqaba e o Mar
Vermelho. Possui uma área de 20.770 km² e uma população
estimada em 7.8 milhões de habitantes. Em 1947, após a
adoção de uma resolução pela Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), aconselhando a adesão e implementação do Plano de Partilha da Palestina para substituir o
Mandato Britânico, o chefe-executivo da Organização Sionista Mundial declarou o estabelecimento de um Estado
Judeu que viria a ser conhecido como Estado de Israel, uma
entidade independente do controle britânico. O país é dividido em 6 distritos, que são divididos em municipalidades.
Economicamente vem em uma crescente de avanços tecnológico no mercado e tem como uma das principais importações equipamentos militares. O Estado de Israel faz
parte de organizações internacionais como Banco Mundial,
Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização Mundial
do Comércio (OMC) e Organização das Nações Unidas
(ONU), na qual é membro desde 11 de maio de 1949.
Demografia Religiosa

Israel é majoritariamente um país composto por judeus,
sendo, inclusive, o único país no mundo a ter o Judaísmo no
topo de sua demografia religiosa, chegando a marca de
aproximados 75%. Tamanha concentração desse grupo
religioso no país se dá ao fato de ter sido um país recentemente feito para o povo judeu a princípio, porém mais grupos religiosos convivem no local. A segunda maior religião
no país é o Islamismo, chegando a marca de 17%, seguida
de 2% de cristãos e 1,6% de drusos, uma comunidade religiosa autônoma que se assemelha às raízes árabes. Esses três
grupos religiosos se concentram ao norte do país, na cidade
de Galileia.

Os Direitos Humanos e a liberdade religiosa

Considerado um país de terras sagradas para o Cristianismo, Judaísmo e Islamismo, o Estado de Israel garante em
suas Leis Básicas (documento relativo à constituição para
outros países) a liberdade religiosa e diz buscar reforçar a
proteção desse direito na prática. Entretanto, discriminações legais e governamentais contra não-judeus e judeus
não-ortodóxos (representam 21% dessa religião no país)
são vistas e discutidas pelas organizações sociais civis e
oficiais. Além disso, o governo dispõe mais recursos financeiros às instituições Ortodoxas ou ultra Ortodoxas judaicas. A criação de um Estado aos judeus gerou uma forte
repressão das populações que habitam na região da palestina, que são de origem árabe a grande maioria e seguem o
Islamismo. Sem um Estado oficial, esse grupo abdica pela
formação de um território próprio, usando de meios variados para atacar diretamente a Israel como uma forma de
demostrar a sua insatisfação perante ao território que vem
sendo cada vez mais tomado por Israel. O conflito gera divisão de opiniões entre os Estados, e a função do Conselho
de Direitos Humanos (CDH) é ser uma ferramenta que proporcione o diálogo inter-religioso regional.

